Rozalia S³odczyk

Co mówi¹ Figury Jana Lebensteina?
Nie mo¿na budowaæ sztuki bez metafizyki* .
Jan Lebenstein
Jest w nim jakiœ fatalizm, jakieœ na zawsze utwierdzone trwanie? .
Jean Cassou o malarstwie Jana Lebensteina

Jan Lebenstein zyska³ s³awê
miêdzynarodow¹ dziêki swoim Figurom
okreœlanym jako kreœlone, hieratyczne,
osiowe, które powstawa³y od koñca lat 50.
(Lebenstein mia³ wtedy dwadzieœcia kilka
lat) do 1963 r., kiedy nast¹pi³a przemiana
stylistyki jego prac. W 1959 r. otrzyma³
presti¿owe Grand Prix de la Ville de Paris
na Pierwszym Biennale M³odych w Pary¿u,
w tym roku te¿ wyjecha³ na sta³e do Pary¿a,
mia³ tam dwie indywidualne wystawy,
wzbudzi³ zainteresowanie i podziw krytyków
polskich oraz zagranicznych. Potem by³y
kolejne wystawy, rozmaite znaki uznania
przez ludzi i instytucje, kontakty z wa¿nymi
osobistoœciami – tak d³ugo, jak d³ugo
rysowa³ i malowa³ Figury. PóŸniej powoli
zaczêto o nim zapominaæ, wygasa³a
entuzjastyczna fascynacja jego twórczoœci¹, g³ównie z powodu wyraŸnego
zwrócenia siê malarza w stronê
“niemodnej”, “prze¿ytej” figuracji.

Wydarzeniem wa¿nym dla twórczoœci
artysty z okresu przedparyskiego (tzn.
zanim wyjecha³ na sta³e do Pary¿a) by³
czterotygodniowy pobyt w stolicy Francji,
zarówno ze wzglêdu na to, co zobaczy³, jak
i kogo spotka³. Odkry³ bowiem podziemia
Luwru – sztukê pradawn¹, sumeryjsk¹,
asyryjsk¹; wo³a³: “Têdy do nowoczesnoœci!”, sztuka ta bowiem zainspirowa³a go
lub przynajmniej utwierdzi³a jego pomys³y1 .
Spotka³ Konstantego Jeleñskiego i Zygmunta Hertza zwi¹zanych z parysk¹
“Kultur¹”. Byli to jedni z jego najbli¿szych
przyjació³, którzy mu towarzyszyli
w póŸniejszym ¿yciu. Potem znaleŸli siê
wœród nich te¿ Czes³aw Mi³osz, Józef
Czapski, ksi¹dz Józef Sadzik, Aleksander
Wat, Gustaw Herling-Grudziñski, którzy mu
pomagali, zlecali zadania artystyczne,
czasem go inspirowali, których utwory
zdarzy³o mu siê ilustrowaæ2 .

Dajê œwiadectwo temu, czego doœwiadczam. Z Janem Lebensteinem rozmawia Janusz Jaremowicz,
“Nowe Ksia¿ki”, nr 12, 1995, [przedruk w:] Jan Lebenstein. Rozmowy o sztuce w³asnej, o tradycji
i o wspó³czesnoœci, red. A. Wat, D. Wróblewska, Warszawa 2004, s. 110
?
P. K³oczowski, Etapy Lebensteina, “Zeszyty Literackie”, nr 2, 1999, [przedruk w:] Jan Lebenstein
i krytyka. Eseje, recenzje, wspomnienia, red. A. Wat, D. Wróblewska, Warszawa 2004, s. 267
1
Lebenstein stwierdzi³ dobitnie: Znalaz³em naturê nie gdzie indziej, a w muzeum [...] do muzeum nie
idê jednak po inspiracjê, ale po potwierdzenie w³asnych imaginacji. Por.: Portrety wewnêtrzne. Z Janem
Lebensteinem rozmawia Witold Orzechowski, “Kultura”, nr 11, 1967, [przedruk w:] Jan Lebenstein.
Rozmowy..., s. 38
2
Barbara Majewska trafnie okreœli³a tê sytuacjê: To istnienie Lebensteina wœród ludzi kultury a nie
w obrêbie szko³y, klanu czy korporacji od pêdzla i handlu sztuk¹ – okreœla nie tylko jego ¿ycie lecz ju¿
cechy jego twórczoœci. Por.: Jan Lebenstein, kat. wyst., Galeria Zachêta, Warszawa 1992, red. M. Kurasiak,
T. Rostkowska
*
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Lebenstein by³ artyst¹ wiernym sobie,
swojemu rozwojowi twórczemu, nie ulega³
zmianom panuj¹cych tendencji, oczekiwaniom krytyków, uk³adom, jego sztuka
rozwija³a siê w osamotnieniu i niejako pod
pr¹d. “Ten cyrk jest nie dla mnie – mówi³
o dyktacie rynku, krytyki, marszandów. Oderwaæ siê od stereotypów swojego czasu
– to jest dla mnie najwa¿niejsze!”3 . Z¿yma³
siê na wszelkie zaszufladkowania,
zaszeregowania, np. na to, ¿e próbowano
go okreœlaæ jako malarza abstrakcjonistê
albo figuralistê, albo ekspresjonistê, albo
surrealistê czy wreszcie symbolistê,
a zw³aszcza, kiedy napisano w ksi¹¿ce
o sztuce wspó³czesnej, ¿e jest malarzem
przejœciowym miêdzy abstrakcj¹, popartem i now¹ figuracj¹: “Jeszcze now¹
figuracjê bym zniós³. Ale dlaczego jestem
przejœciowy? Dlaczego jestem pomostem,
kiedy raczej trzymam siê wertykalnie, a nie
le¿ê jak pomost?” Zale¿a³o mu na
niezale¿noœci, indywidualizmie, mówi³,
¿e “chodzi przecie¿ o to, ¿eby nie byæ
w stadzie”4 , ¿e uprawianie sztuki to ocalanie
w³asnej osobowoœci, a nie wpychanie
siebie w kolumnê marszow¹ 5 . Mi³osz
okreœli³ malarza jako artiste maudit – by³
z urodzenia nadmiernie wra¿liwym,
nadmiernie dumnym, nadmiernie prawym
i nie uznaj¹cym kompromisów 6 . Wielu
innych przyjació³ i krytyków sztuki te¿ tak
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nazywa³o postawê Lebensteina jako artysty
i cz³owieka, podkreœla³o jego odrêbnoœæ,
nonkonformizm, za które p³aci³ osamotnieniem i niedocenieniem przez odbiorców.
Lebenstein by³ artyst¹ osobnym,
co przejawi³o siê nie tylko w niezale¿noœci,
indywidualizmie i wiernoœci drodze swojego
rozwoju
dyktowanego
potrzebami
wewnêtrznymi, lecz tak¿e w tym, ¿e jego
sztuka wydaje siê prób¹ wymyœlania czy te¿
budowania œwiata na nowo i na swój
sposób, niezale¿nie od aktualnych
tendencji7 . St¹d ³¹cznoœæ malarza z takimi
artystami jak Bacon czy Dubuffet 8 .
Lebenstein w swej drodze artystycznej siê
cofa, pokonuje kolejne bariery, odrzuca
determinanty wspó³czesnoœci. Odrzuca tak,
jak czyni to archeolog i przez kolejne
warstwy dochodzi do kresu, aby dopiero
wtedy stworzyæ now¹ wizjê dziejów 9 .
Malarz porzuca wszystko co zastane, siêga
do prapocz¹tku, do Ÿróde³, stamt¹d czerpie
inspiracje. Taki charakter ma te¿ jego
sztuka: zdaje siê pierwotna w warstwie
formalnej i o aspiracjach totalnych
w warstwie treœciowej – chce mówiæ
o wszystkim, co najistotniejsze. Autor
tworzy przez swoj¹ twórczoœæ (której
“Figury” s¹ czêœci¹) mit o dziejach
ludzkoœci, o naturze cz³owieka, o jej
archetypach 10 , przedstawiaj¹c w sposób
ogólny, umowny, zuniwersalizowany, a nie

Sztuka daje œwiadomoœæ bytu. Z Janem Lebensteinem rozmawia Zygmunt Korus, “Odra”, nr 1,
1979, [przedruk w:] Jan Lebenstein. Rozmowy..., s. 40, 41
4
Ucieczka z szeregu. Z Janem Lebensteinem rozmawia El¿bieta Sawicka, “Rzeczpospolita”, nr 215,
1996, [przedruk w:] Jan Lebenstein. Rozmowy..., s. 116
5
Têdy do nowoczesnoœci! Z Janem Lebensteinem rozmawia Piotr K³oczowski, [w:] Jan Lebenstein.
Etapy, kat. wyst., Pary¿ – Lublin – Kraków – Gdañsk – Warszawa, 1998-1999, red. P. K³oczowski,
E. Muszyñska, s. 16
6
Cz. Mi³osz, Artiste maudit, [w:] Jan Lebenstein. Hiob, Apokalipsa, kat. wyst., Galeria Kordegarda,
Warszawa 2000, red. M. Guzowska, s. 8
7
por.: W. Baraniewski, O Figurach Jana Lebensteina, [w:] Jan Lebenstein i krytyka, s.162
8
szczególnie postawa i twórczoœæ Jeana Dubuffeta wydaje siê bliska Lebensteinowi; Dubuffet to
twórca koncepcji sztuki surowej, mówi³ o potrzebie czystej, pierwotnej formy twórczoœci, o koniecznoœci
odwo³ywania siê do przedkulturowych Ÿróde³ sztuki, zerwania zwi¹zków z tradycj¹ artystyczn¹, porzucenia
tradycyjnych œrodków malarskich na rzecz nowych, np. piasku czy wêgla; nie tylko niektóre przekonania
teoretyczne, ale te¿ pewne obrazy artysty z lat 40., np. Archetypy czy Wenus trotuarów s¹ pod wieloma
wzglêdami bliskie pracom Lebensteina – uproszczenie, statycznoœæ, symetrycznoœæ postaci rozpiêtej na
p³askim tle, naturalnoœæ koloru, brak perspektywy, miêsistoœæ, ciê¿ar materii buduj¹cej obraz, swoista
archaicznoœæ postaci, która zdaje siê byæ idolem, ideogramem, znakiem totalnym
9
M. Hermansdorfer, Jan Lebenstein, [w:] Jan Lebenstein i krytyka, s. 140
10
tam¿e, s. 142
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konkretny, dos³owny, tzn. artysta chce byæ
raczej na poziomie idei a nie ich
poszczególnych wcieleñ. Postêpuje wiêc
trochê jak filozof, trochê jak poeta11 .
Dla malarza wa¿ne by³o, aby dzie³o
zawiera³o przekaz, który niesie pewne
wartoœci i aby równoczeœnie by³o dobre
techniczne, œwiadczy³o o sprawnym
warsztacie 12 , zatem zarówno sprawy
treœciowe jak i formalne by³y dla niego
istotne. Lebenstein by³ przekonany,
¿e Malarstwo ma swoje jedyne uzasadnienie w swoim istnieniu, byciu. ¯¹danie
publicznoœci skierowane do artysty,
by wyjaœni³ sw¹ postawê, wyjaœni³ swój
stosunek do œwiata – zaciera chyba istotê
rzeczy13 . Malarz chcia³ zatem, aby obrazy
przemawia³y same w swoim imieniu i aby
ws³uchaæ siê w nie, a nie przelotnie
zerkn¹wszy na nie pytaæ twórcê
o objaœnienie. Sztuka ma si³ê mówiæ sama
i czyniæ to dobitnie i wyraŸnie. “Figury” s¹
wyraŸnym, konkretnym g³osem, który
przemawiaj¹c porusza i zadziwia – bowiem
Sztuka jako zjawisko fascynuj¹ce nie
potrzebuje dodatkowych wyjaœnieñ, gdy¿
jest przede wszystkim bodŸcem do poruszania nas, do intensywnego uczucia14 .
Obraz musi mówiæ nie tylko o sobie,
o swojej powierzchni, ale te¿ odsy³aæ poza
siebie, poza problemy czysto malarskie,
odsy³aæ do sfery zagadnieñ wa¿nych, tak¿e
tych trudno uchwytnych czy trudnych do
pojêcia i przyjêcia. Taka sztuka by³a jedyn¹
w³aœciw¹ dla Lebensteina. Twórczoœæ jest
spraw¹
wewnêtrznego
niepokoju
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i emocjonalnych reakcji na ¿ycie, uczuæ
i pragnieñ niematerialnych, ponadto jest
nieroz³¹czna z buntem przeciwko czasowi
oraz pasj¹ utrwalania siebie15 . Prawdziwe
dzie³o sztuki jest rezultatem przebycia
jakiejœ drogi duchowej i ma jedyne
uzasadnienie w tym, ¿e jest znakiem
wnêtrza ludzkiego, jest zwi¹zane
z estetyk¹, która rodzi siê z zagadnieñ
rozwi¹zywanych przez œwiadomoœæ ludzk¹,
po³¹czonych z istnieniem, bytem,
moralnoœci¹16 . Dla Lebensteina dzie³o by³o
wyrazem duchowoœci artysty, powinno
wychodziæ z wnêtrza, iœæ od œrodka, byæ
zwi¹zane z osobistym bytem, byæ œladem
przemyœleñ egzystencjalnych, etycznych,
a nie po prostu wytworem rêki, produktem
wyobraŸni, za którym nic nie stoi i który nie
przemawia, a najwy¿ej coœ przedstawia.
Dajê œwiadectwo temu, czego doœwiadczam. I robiê to tak, jak doœwiadczam [...] to
co mi siê ukazuje nie nale¿y do powierzchni
egzystencji, lecz tkwi w samej g³êbi, stanowi
zasadê17 . Gdzie indziej malarz stwierdza,
¿e artysta to ten, co nazywa, daje okreœlenie
temu, co istnieje, daje œwiadomoœæ bytu,
a sztuka jest gr¹ symboli, które maj¹
okreœlaæ rzeczy realne, myœlê tu szerzej, bo
te¿ o realnoœci duchowej18 .
“Figury” przedstawiaj¹ zgeometryzowane, zsyntetyzowane, uproszczone,
ale te¿ czêsto zdeformowane postacie
o hieratycznej strukturze, ukazane
nieruchomo, wertykalnie i symetrycznie
wokó³ osi-krêgos³upa, w pe³ni niemal
wype³niaj¹ce p³aszczyznê kartki czy p³ótna,

11
Zreszt¹ dok³adnie tak charakteryzuje Lebensteina Wojciechowski: To nie maluj¹cy poeta, maluj¹cy
filozof, lecz malarz, który po trosze poetyzuje i filozofuje. Por.: A. Wojciechowski, “...Chodzi o to, by wzi¹æ
lub zostawiæ”, “ Przegl¹d Kulturalny”, nr 2, 1958, [przedruk w:] Jan Lebenstein i krytyka, s. 133
12
Je¿eli cz³owiek by³ ciekawy i przekaza³ siebie w ciekawej formie – czy nie to w³aœnie jest sztuk¹? –
tak¹, jedn¹ z mo¿liwych definicji sztuki poda³ kiedyœ Lebenstein. Por.: Sztuka daje œwiadomoœæ bytu, s. 41
13
Portrety wewnêtrzne, s. 34
14
tam¿e, s. 35
15
tam¿e, s. 34, 35
16
tam¿e, s. 34
17
Dajê œwiadectwo temu, czego doœwiadczam, s. 110
18
Sztuka daje œwiadomoœæ bytu, s. 41; Krzysztof Pomian skomentowa³ to tak: Przekonanie Lebensteina,
¿e malarstwo nie jest samowystarczalne, ¿e nie jest celem samym dla siebie, i ¿e sens nadaje mu wy³¹cznie
odniesienie do czegoœ, co wzglêdem niego zewnêtrzne – a mo¿e nawet do czegoœ, co zewnêtrzne wobec
widzialnego œwiata (K. Pomian, Lebenstein: droga pod pr¹d, “Kultura”, nr 11, 1999, [przedruk w:] Jan
Lebenstein i krytyka, s. 276)
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przedstawione najczêœciej na jednolitym,
p³askim tle, same w kolorach br¹zowobordowo-zielono-szarych. Budowane s¹
w wiêkszoœci wypadków grubo nak³adan¹
farb¹, wiêc maj¹ wyraŸn¹ fakturê, jeœli
mo¿na tak powiedzieæ, siln¹ materialnoœæ
i zmys³owoœæ, a dziêki temu te¿ pewn¹
przestrzennoœæ, bry³owatoœæ 19 (choæ na
pocz¹tku “Figury” malowane by³y tuszem
lub akwarelami na papierze, czêsto
milimetrowym, by³y prawie p³askie, nie tak
barwne, nie mia³y takiej faktury,
“miêsistoœci”). Najwiêksze tajemnice tych,
id¹c
za
okreœleniem
Andrzeja
Wojciechowskiego, fascynuj¹cych obrazów
kryj¹ siê jednak w ich warstwie treœciowej.
Trzeba zastanowiæ siê nad tym 1) co
w³aœciwie oznacza okreœlenie “osiowa”,
“hieratyczna” 1) czy rzeczywiœcie “Figury”
przedstawiaj¹ postaci ludzkie i sk¹d to
wiadomo, po czym mo¿na to rozpoznaæ,
oraz 3) jak mo¿na zanalizowaæ
i zinterpretowaæ “Figury” Lebensteina. Albo
inaczej: co mówi¹ “Figury” Lebensteina20 ?
Figury osiowe, czyli osadzone,
tworzone na osi, rozci¹gaj¹ce siê
symetrycznie wzd³u¿ osi – oœ wyznacza ich
œrodek, jest ich krêgos³upem. Hieratyczne
– czyli sztywne, surowe, ale te¿ dostojne,
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pe³ne patosu, monumentalne. S³owo
“hieratyczne” przywodzi te¿ na myœl
okreœlenie
pisma
staroegipskiego
ró¿ni¹cego siê od hieroglifów uproszczona
form¹ znaków. Lebenstein mówi³, ¿e “Figury
osiowe” by³y obrazami pojêciowymi, tzn.
rzutowa³y naturê w sposób wyabstrahowany na obraz, a nie przedstawia³y
przedmiotu w sposób poœredni21 . S³owa te
zatem bardzo dobrze opisuj¹ w³aœciwoœci
“Figur”, które nie chc¹ byæ hieroglifami
(odwzorowuj¹cymi skrótowo lecz wiernie),
ale ich uproszczon¹ wersj¹. “Uproszczon¹”
mo¿e znaczyæ “bardziej prymitywn¹”
formalnie i treœciowo (jeœli siê zak³ada,
¿e uproszczenie wynika z mniejszych
zdolnoœci, s³abszego doœwiadczenia
praktycznego, mniejszej wiedzy, gorszego
warsztatu), ale mo¿e te¿ znaczyæ
“doskonalsz¹” (jeœli siê nie zak³ada tego, co
wy¿ej, a wrêcz coœ odwrotnego), bo bardziej
syntetyczn¹, nie tak oczywist¹, bardziej
tajemnicz¹ i z³o¿on¹ znaczeniowo, mimo
uproszczenia formalnego (czy raczej: dziêki
niemu) – jak powiedzia³ Lebenstein –
malarstwo dzieje siê przecie¿ równie¿
w tym, co nie mo¿e byæ nazwane. Inaczej
nie by³oby powodów do malowania22 .

Mo¿na tu przytoczyæ próby opisania i nazwania tej w³aœciwoœci obrazów malarza: W figurach osiowych
pionowa linia, czêsto wyryta jednym ruchem szpachli w gêstej warstwie farby, dzieli odraz na dwie równe
strony. Przecinaj¹ j¹ linie poziome, z regu³y wypuk³e, jak gdyby uplecione ze sznurów (K. Pomian, Czas
Lebensteina, “Kultura”, nr 7-8, 1985, [przedruk w:] Jan Lebenstein i krytyka, s. 91); Lebenstein podj¹³
œmia³¹ próbê wybudowania obrazów organicznych, konkretnych, zmys³owych, pokazuj¹cych przede
wszystkim to, co pierwotne i fizyczne, pe³nych wiary w si³ê ¿ywotn¹ materii (A. Wojciechowski, Jan
Lebensztejn, [w:] Jan Lebenstein i krytyka, s. 135)
20
bêd¹ mnie interesowaæ “Figury osiowe”, tzn. nie bêdê analizowaæ przedstawieñ postaci we wnêtrzu,
gdy¿ s¹ one ró¿ne od figur hieratycznych, nie tak frapuj¹ce czy unikatowe; s¹ bowiem uproszczonymi, ale
wyraŸnymi przedstawieniami postaci ludzkich we wnêtrzu, najczêœciej na tle œciany, muru, okna; postaci
stoj¹ wyprostowane, sztywne, prawie “na bacznoœæ”, umieszczone s¹ w centrum kompozycji, ca³oœæ
przedstawienia jest doœæ symetryczna; nie ma tu jednak tego stopnia uproszczenia i symetrycznoœci co
w “Figurach osiowych”, postacie nie wype³niaj¹ sob¹ ca³ej przestrzeni, nie maj¹ uwyraŸnionych osikrêgos³upów, s¹ to ludzie w jakiœ pomieszczeniach a nie osobne, nowe byty ewokuj¹ce tylko skojarzenia
z cz³owiekiem, jakimi przecie¿ s¹ “Figury osiowe”; wydaje siê, ¿e zarówno pod wzglêdem treœciowym jak
i formalnym przedstawienia te s¹ ubo¿sze, nie otwieraj¹ takich pól interpretacji i nie s¹ tak atrakcyjne
wizualnie jak “Figury osiowe” (zw³aszcza te z ok. 1960 r.); stanowi¹ zreszt¹ jakby pierwszy etap czy
pierwszy sposób przedstawiania postaci przez Lebensteina i refleksji nad postaci¹, cz³owiekiem, która
jest tak silnie obecna w sztuce tego artysty; s¹ one bezpoœrednimi poprzednikami “Figur osiowych”, jednak
ró¿nymi od nich, jak ró¿nymi bêd¹ przedstawienia ludzi-zwierz¹t (jeœli mo¿na u¿yæ takiego uproszczonego
okreœlenia) nastêpuj¹ce po “Figurach osiowych”
21
Portrety wewnêtrzne, s. 38
22
Sztuka daje œwiadomoœæ bytu, s. 42
19
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O tym, ¿e “Figury” przedstawiaj¹
w uproszczony sposób ludzi móg³by
œwiadczyæ fakt, ¿e pierwszymi “Figurami”
by³y wyraŸnie rozpoznawalne postacie
ludzkie umieszczane we wnêtrzu (np.,
“Figura w szarym wnêtrzu”, “Figura
w zielonym wnêtrzu” z 1956 r.) oraz ¿e po
1963 r. m.in. swymi “Bestiariuszami”
Lebenstein pozostaje wierny zainteresowaniu cz³owiekiem, jego kondycj¹, jego
s³aboœciami i ciemnymi stronami, które
czêsto okazuj¹ siê dominuj¹ce w istocie
ludzkiej. Dodatkowym argumentem s¹
s³owa samego artysty, który stwierdza³, ¿e
obecnoœæ figury ludzkiej by³a dla niego
najwa¿niejszym tematem [...] pierwsz¹
funkcj¹ w sztuce 23 . Mo¿na by jednak
interpretowaæ
te¿
“Figury”
jako
przedstawienia stworów pierwotnych,
pierwszych krêgowców (sam Lebenstein
nazywa³ je w³asnym pierwotniakiem 24 ),
co t³umaczy³oby nieporadnoœæ, niezgrabnoœæ, symetryczne rozlanie ich kszta³tów,
du¿¹ p³askoœæ, naturalne kolory (br¹zowy,
brunatny, zielony, ochra); póŸniejsze prace
malarza by³yby wtedy przedstawieniem
wy¿szego stadium rozwoju krêgowców –
obrazem zwierz¹t-ludzi czy zwierzêcych
ludzi.
Wydaje siê, ¿e punktem wyjœcia
próby interpretacji “Figur” jest teza mówi¹ca
o nieod³¹cznoœci mitu od natury, któr¹ to
nierozerwalnoœæ mo¿emy obserwowaæ
w sztuce Lebensteina. Pisa³ o niej doœæ
obszernie i powo³uj¹c siê g³ównie na
Obecnoœæ mitu Leszka Ko³akowskiego
Konstanty Jeleñski. Stwierdzi³ m.in.: myœlê,
¿e sztuka mo¿e spe³niaæ sw¹ mitotwórcz¹
funkcjê jedynie, gdy odnosi siê zarazem do
przyrody w cz³owieku, i do sytuacji
cz³owieka
w
przyrodzie 25 . Sztuka
Lebensteina spe³nia ten postulat: pokazuje
to, co w cz³owieku przynale¿y do sfery
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przyrody i podlega prawom natury (cia³o,
przemijalnoœæ, œmiertelnoœæ), jednoczeœnie
pokazuje miejsce cz³owieka w œwiecie
natury, m.in. przys³uguj¹ce cz³owiekowi
myœlenie, refleksyjnoœæ, dziêki którym
mo¿e on rozpoznaæ swoj¹ kondycjê i przez
które powstaje rozdarcie – bo cz³owiek
widzi siebie na granicy ¿ycia i œmierci, duszy
i cia³a, œwiata natury i œwiata kultury, sensu
i bezsensu, ¿ycia w gromadzie
i jednoczeœnie samotnoœci, osobnoœci. Te
zagadnienia, fundamentalne przecie¿ dla
jakiejkolwiek refleksji, mo¿emy moim
zdaniem odnaleŸæ w pracach Lebensteina,
dziêki czemu twórczoœæ malarza staje siê
tak wa¿na i cenna.
Kluczowe znaczenie (nie tylko ze
wzglêdów formalnych, lecz tak¿e, a mo¿e
zw³aszcza ze wzglêdów treœciowych) zdaje
siê mieæ oœ figur, która stanowi ich liniê
symetrii i krêgos³up, na którym s¹
zbudowane, ale mo¿e byæ rozumiana tak¿e
przenoœnie jako oœ, wokó³ której rozpiête s¹
w równomiernym napiêciu przeciwieñstwa
zwi¹zane ze sfer¹ egzystencji i etyki: Eros
– Tanatos, byt – niebyt, ¿ycie – œmieræ,
trwa³oœæ – marnoœæ, dusza – cia³o,
wewnêtrzne – zewnêtrzne, wyobra¿enie –
konkret, sens – bezsens, biologia
(porz¹dek natury, animalny) – mit (porz¹dek
mityczny) 26 . Wszystkie te opozycje dotycz¹
kondycji ludzkiej, jej najistotniejszych
aspektów, najtrudniejszych problemów.
Wyczuwamy wyraŸnie ich obecnoœæ
w obrazach oraz napiêcie, które rodz¹,
choæ jednoczeœnie znosz¹ siê, równowa¿¹.
Napiêcie mo¿e siê rodziæ te¿ z obecnoœci
przeciwieñstwa symetrii i nieforemnoœci
oraz œciœle zwi¹zanym z nim przeciwieñstwem trwania i przemijania, g³êbi
i powierzchni, przy czym odnosz¹ siê one
tylko do materii (podczas gdy wczeœniejsze
opozycje dotyczy³y dwóch zupe³nie ró¿nych

Portrety wewnêtrzne, s. 38
Jan Lebenstein. Etapy, s. 24.
25
K. Jeleñski, Lebenstein – mitotwórca ludzkiej natury, “Kultura”, nr 10, 1973, [przedruk w:] Jan
Lebenstein i krytyka, s. 79
26
ciekawe rozwa¿ania na ten temat mo¿na znaleŸæ w: K. Jeleñski, Lebenstein – mitotwórca ludzkiej
natury oraz w: K. Jeleñski, Samotna droga Jana Lebensteina, “Kultura”, nr 7-8, 1985, [przedruk w:] Jan
Lebenstein i krytyka i w: M. Hermansdorfer, Jan Lebenstein, s.139-145
23
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œwiatów, np. materii i ducha). Malarz
przeciwstawia je sobie w opozycji: szkielet,
rusztowanie – cia³o, pow³oka zewnêtrzna,
a czas jest czynnikiem, który tê opozycjê
wydobywa, poniewa¿ jest sprawc¹
przemijania ludzi, gatunków, powoduje
rozpad, rozk³ad cia³a ods³aniaj¹cy
szkielet27 . Znakiem równowagi i znoszenia
napiêcia wymienionych przeciwieñstw jest
w³aœnie oœ – przez centrum kompozycji
biegnie oœ, konstrukcja, która buduje kszta³t
totemu, decyduje o jednoœci idei i formy28 .
Oœ jest granic¹ miêdzy tymi opozycjami,
miejscem gdzie one siê spotykaj¹,
naprê¿aj¹ napieraj¹c na siebie, ale ¿adna
nie wygrywa, zastygaj¹ na zawsze
w napiêciu, jakby zneutralizowane przez
siebie na wzajem, ale jednoczeœnie nie
pozbawione mocy. Dzia³a jedna i druga
strona opozycji, ale rezultaty ich dzia³añ siê
znosz¹, czego wyrazem w warstwie
formalnej obrazów jest symetria,
znieruchomienie, powaga i dostojeñstwo
osiowej postaci. Nie wiadomo czy jedna
strona opozycji mog³aby istnieæ bez drugiej.
W œwietle tych rozwa¿añ trafne wydaje siê
spostrze¿enie Mary Mc Carthy: rozdwojone
figury osiowe s¹ echami mitu z Sympozjonu
[Uczty Platona], który mówi nam, jak Zeus
podzieli³ na dwoje pierwotnych ludzi, sk¹d
pocz¹tek bólu i szaleñstwa mi³oœci29 .
Lebenstein mówi³, ¿e dzie³o wisi
poœrodku miêdzy pytaniem a odpowiedzi¹30 , a pytania dotycz¹ tego, co wyp³ywa
z ludzkiego wnêtrza, dotycz¹ bodŸców
z zewn¹trz, tak¿e mog¹ wynikaæ ze
zetkniêcia siê ze sztuk¹. Tego rodzaju
pytania zdaj¹ siê stawiaæ “Figury” i zarazem
próbuj¹ na nie odpowiadaæ, a wszystko to
dzieje siê w sposób subtelny, poruszaj¹cy.
Uderzaj¹ca jest tkliwoœæ, jak¹ budz¹ te
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tajemnicze postacie prostych, zgeometryzowanych, statycznych w formie,
naturalnych w kolorze, atrakcyjnych
estetycznie stworzeñ (atrakcyjnych g³ównie
dziêki harmonijnym, g³êbokim kolorom
i harmonijnej, symetrycznej kompozycji –
mówiê o obrazach, nie rysunkach czy
gwaszach). Trudno zgodziæ siê ze
stwierdzeniem Mi³osza, ¿e z³owrogoœæ
¿ycia artysty ³¹czy siê z jego wyostrzon¹
wra¿liwoœci¹ na istnienie jako okrucieñstwo
i ¿e ju¿ w jego wczesnych Figurach
osiowych
mo¿na
dopatrzyæ
siê
transponowanego ukrzy¿owania31 . Wydaje
siê, ¿e omawiane prace malarza mo¿na
okreœliæ jako liryczne, dotycz¹ce zagadnieñ
metafizycznych, tak¿e tych najtrudniejszych
i najsmutniejszych dla cz³owieka, ale nie ma
w nich okrucieñstwa, brutalnoœci,
nie ewokuj¹ uczucia lêku, a raczej zadumê.
Konstanty Jeleñski nazwa³ “Figury”
zaszyfrowan¹ pieczêci¹ Erosa i Tanatosa,
mi³oœci i œmierci, ¿ycia i przemijania. Tematy
te ewokuje twórczoœæ Lebensteina,
w swojej synchronii i diachroni, jeœli mo¿na
tak powiedzieæ: tzn. nie tylko poszczególne
prace, m.in. “Figury”, mówi¹ o tych
problemach, ale sam rozwój twórczoœci
Lebensteina jest obdarzaniem ¿yciem
i uœmiercaniem stworzeñ, jest mimetyzmem
stworzenia: od pierwotnego krêgowca, od
ideogramu szkieletu [...] przez stwory
przedpotopowe do natury ludzkiej w jej
rozdarciu miêdzy sk³óconymi sk³adnikami32 .
Poci¹g do pra, do pocz¹tków, do Ÿróde³33
jest wyraŸny w twórczoœci malarza. “Figury”
mo¿na by widzieæ jako swego rodzaju
totemy, ponadczasowe, uniwersalne znaki
cz³owieka, czy jak okreœli³ je Jeleñski –
znaki malarskie, ale zarazem znaki
w sensie heraldycznym 34 lub zgodnie

por.: K. Pomian, Czas Lebensteina, s. 91-93
Jan Lebenstein, Galeria Zachêta, Warszawa 1992, red. M. Kurasiak, T. Rostkowska,
29
K. Jeleñski, Lebenstein – mitotwórca ludzkiej natury, s. 82
30
Portrety wewnêtrzne, s. 35
31
Cz. Mi³osz, Artiste maudit, s. 8
32
K. Jeleñski, Lebenstein – mitotwórca ludzkiej natury, s. 81-82; por. te¿: K. Jeleñski, Samotna droga
Jana Lebensteina, s. 85
33
G. Herling-Grudziñski, Wieczne pogranicze, [w:] Jan Lebenstein. Hiob, Apokalipsa, s. 4
34
“Figury” jako herbarz postaci pionowej: krzy¿e, krêgos³upy, organiczne i magiczne zaklêcia.
Por.: K. Jeleñski, Lebenstein – mitotwórca ludzkiej natury, s. 82
27
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z okreœleniem Andrzeja Osêki idole 35 .
Te rozpoznania potwierdza³yby s³owa
malarza: by³y to w³aœciwie znaki ¿ywych
organizmów, totemy, przedstawione
w sposób zakamuflowany, by³y idealnym
znakiem 36 . Lebenstein wszed³ bowiem
w g³¹b postaci ludzkiej, zarówno w jej sferze
mentalnej, duchowej jaki i materialnej.
Porusza³ najwa¿niejsze i najtrudniejsze
pytania zwi¹zane z istnieniem, zarazem
przenicowa³ cia³o, dotar³ a¿ do szkieletu,
do konstrukcji linii poziomych i pionowych,
wiêc do istoty i podstawy cielesnoœci.
Stworzy³ symbol, totem, który jest mityczny
i rzeczywisty zarazem, abstrakcyjny
i konkretny, w którym jednocz¹ siê
i równowa¿¹ przeciwieñstwa, jak ju¿
zauwa¿yliœmy, nie tylko na poziomie formy,
lecz tak¿e treœci, równowadze elementów
plastycznych strony prawej i lewej, t³a
i figury, linii i materii, barw jasnych
i ciemnych towarzyszy zrównowa¿one
napiêcie
opozycji
ontologicznych
i etycznych.
Nie tylko wymowa samych obrazów
malarza, ale te¿ jego przekonania
pozwalaj¹ interpretowaæ “Figury” w kategoriach zwi¹zanych z istnieniem
i moralnoœci¹. Wydaje siê, ¿e szczególnie
silne obecna jest w tych pracach refleksja
nad marnoœci¹, przemijalnoœci¹ ¿ycia
ludzkiego, zreszt¹ sam artysta okreœla³
“Figury” jako wype³nianie jakiegoœ tombeau
– by³y grobowcem i pomnikiem jednoczeœnie, [...] symbolami [...] ¿e wszystko jest
przemijaniem, co pozostaje? – symbol
cz³owieka, który czasem nazywamy dusz¹,
a czasem jest on po³¹czony z pamiêci¹37 .
Tak wiêc “Figury” by³yby symbolem
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przemijalnoœci istnienia ludzkiego, zarazem
uogólnionym znakiem, pami¹tk¹ po
Cz³owieku. W podobnym duchu wypowiedzia³ siê Mi³osz, kiedy napisa³ w liœcie do
Lebensteina: Twoje dzie³o nieraz
przypomina mi o opiniach Aleksandra Wata,
który w sztuce i literaturze nam
wspó³czesnej widzia³ odrodzenie siê
makabrycznej wizji baroku w jego sta³ym
memento mori 38 . “Figury” poruszaj¹ te¿
w wyraŸny sposób zagadnienie samotnoœci
oraz bezsilnoœci cz³owieka. Przedstawiaj¹
zawsze jedn¹ postaæ, która sama wype³nia
prawie ca³¹ powierzchniê kartki czy p³ótna.
Nie wiadomo czy postaæ ta nie chce czy
raczej nie potrafi albo nie mo¿e mieæ
towarzyszy. A mo¿e jest po prostu znakiem
Cz³owieka jako takiego, Ka¿dego, jak
w œredniowiecznych moralitetach, symbolem ludzkiej kondycji, której przemijalnoœæ,
œmiertelnoœæ, samotnoœæ s¹ nieod³¹cznymi
w³aœciwoœciami39 .
Na koniec warto powróciæ do kategorii mitu. Wielu badaczy i komentatorów
twórczoœci malarza zwraca³o uwagê, jak
czyni to Barbara Majewska, ¿e œwiat sztuki
Lebensteina jest ¿ywy obecnoœci¹ mitu,
czegoœ na kszta³t religii ludzkiego
i wytworzonej przez ludzi w ci¹gu tysi¹cleci
sztuki [...] Lebenstein nigdy nie zrezygnowa³
z funkcji mitotwórczej – jak mówi Jeleñski
czyli po prostu nigdy nie zrezygnowa³
z kultury jako rzeczywistoœci ludzkiej [...]
ca³ej kultury symultanicznie obecnej i ¿ywej
od jej pocz¹tków 40 . Zarówno zawartoœæ
treœciowa prac, ich przekaz jak i ich forma
zakorzeniaj¹ tê twórczoœæ w kulturze –
znajdujemy bowiem w “Figurach” m.in.
znany, ale nie przebrzmia³y motyw tañca

Sprzecznoœæ miêdzy barokowym kszta³tem a niezmienn¹ hieratycznoœci¹ figury [...] przywodzi na
myœl formê totemicznych idolów – bo nowoczesne malarstwo Lebensteina ma w sobie coœ archaicznego:
mo¿e umi³owanie symetrii, mo¿e bezczasowoœæ; jest poza tym nieco tajemnicze i magiczne. Por.: A. Osêka,
Figury hieratyczne, “Przegl¹d Artystyczny”, nr 3, 1957, [przedruk w:] Jan Lebenstein i krytyka, s. 128
36
Portrety wewnêtrzne, s. 38
37
Têdy do nowoczesnoœci!, s.14
38
Cz. Mi³osz, List do Jana Lebensteina, “Kultura”, nr 7-8, 1985, [przedruk w:] Jan Lebenstein i krytyka,
s. 74
39
trafnie uj¹³ to Andrzej Osêka: klimat obrazów Lebensteina to chyba [...] jakaœ obsesja samotnoœci,
osoczenia, dramat bezradnej egzystencji (A. Osêka, Figury hieratyczne, s. 128)
40
Jan Lebenstein, kat. wyst., Galeria Zachêta
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Erosa i Tanatosa, motyw marnoœci ¿ycia,
dostrzegamy te¿ obecnoœæ prehistorii,
pierwotnoœci przez formê “Figur” oraz ich
totemicznoœæ. Jean-Noël Vuarnet napisa³:
W latach 60-tych Figury kreœlone i Figury
osiowe wskazywa³y wielk¹ ostro¿noœæ
widzenia, ale tkwi¹c niejako w prehistorii
nawi¹zywa³y mniej bezpoœrednio ni¿
póŸniejsze prace do skostnia³ego tañca
œmierci 41 , podkreœla³ wiêc subtelne ale
odczuwalne piêtno obecnoœci motywu
przemijalnoœci i kruchoœci w omawianych
pracach, motywu który w póŸniejszych

41
42

tam¿e
tam¿e

Mishellanea w internecie

obrazach Lebensteina czêsto bêdzie
zupe³nie wprost wyra¿any, a który przez
ca³e ¿ycie towarzyszy³ twórczoœci
Lebensteina-zoologa,
antropologa,
badacza erotyki, metafizyka s³owiañskiego,
jak go okreœli³ Vuarnet, bo taki portret
malarza wy³ania siê z ca³oœci jego
twórczoœci – we wszystkich pracach
odnajdujemy nieodmienn¹ pieczêæ w³asn¹,
wewnêtrzny podpis Lebensteina. Bowiem
nie ma wielkiego malarza bez podpisu
wewnêtrznego, bez wiernoœci obsesji, bez
piêtna chimery42 .

Co mówi¹ “Figury” Jana Lebensteina?

Mishellanea w internecie

Bibliografia:
Katalogi wystaw:
Jan Lebenstein, Galeria Zachêta, Warszawa 1992, red. M. Kurasiak, T. Rostkowska
Jan Lebenstein. Etapy, Pary¿ – Lublin – Kraków – Gdañsk – Warszawa, 1998-1999,
red. P. K³oczowski, E. Muszyñska
Jan Lebenstein. Hiob, Apokalipsa, Galeria Kordegarda, Warszawa 2000, red. M.
Guzowska
Artykuy:
Dajê œwiadectwo temu, czego doœwiadczam. Z Janem Lebensteinem rozmawia
Janusz Jaremowicz, “Nowe Ksia¿ki”, nr 12, 1995, [przedruk w:] Jan Lebenstein. Rozmowy
o sztuce w³asnej, o tradycji i o wspó³czesnoœci, red. A. Wat, D. Wróblewska, Warszawa
2004.
Portrety wewnêtrzne. Z Janem Lebensteinem rozmawia Witold Orzechowski,
“Kultura”, nr 11, 1967, [przedruk w:] Jan Lebenstein. Rozmowy...
Sztuka daje œwiadomoœæ bytu. Z Janem Lebensteinem rozmawia Zygmunt Korus,
“Odra”, nr 1, 1979, [przedruk w:] Jan Lebenstein. Rozmowy...
Ucieczka z szeregu. Z Janem Lebensteinem rozmawia El¿bieta Sawicka,
“Rzeczpospolita”, nr 215, 1996, [przedruk w:] Jan Lebenstein. Rozmowy...
W. Baraniewski, O Figurach Jana Lebensteina, [w:] Jan Lebenstein i krytyka. Eseje,
recenzje, wspomnienia, red. A. Wat, D. Wróblewska, Warszawa 2004, s.162-164
K. Czerni, Smutek Midasa. O wystawie “Etapy” Jana Lebensteina, “Tygodnik
Powszechny”, nr 16, 1999, [przedruk w:] Jan Lebenstein i krytyka
M. Hermansdorfer, Jan Lebenstein, [w:] Jan Lebenstein i krytyka, s.139-145
K. Jeleñski, Lebenstein – mitotwórca ludzkiej natury, “Kultura”, nr 10, 1973, [przedruk
w:] Jan Lebenstein i krytyka
K. Jeleñski, Samotna droga Jana Lebensteina, “Kultura”, nr 7-8, 1985, [przedruk w:]
Jan Lebenstein i krytyka
P. K³oczowski, Etapy Lebensteina, “Zeszyty Literackie”, nr 2, 1999, [przedruk w:]
Jan Lebenstein i krytyka
Cz. Mi³osz, List do Jana Lebensteina, “Kultura”, nr 7-8, 1985, [przedruk w:] Jan
Lebenstein i krytyka
A. Osêka, Figury hieratyczne, “Przegl¹d Artystyczny”, nr 3, 1957, [przedruk w:] Jan
Lebenstein i krytyka
K. Pomian, Czas Lebensteina, “Kultura”, nr 7-8, 1985, [przedruk w:] Jan Lebenstein
i krytyka
K. Pomian, Lebenstein: droga pod pr¹d, “Kultura”, nr 11, 1999, [przedruk w:] Jan
Lebenstein i krytyka
H. Waniek, Znak tajemnicy. Lebenstein w Zachêcie, “Tygodnik Powszechny”, nr 20,
1992, [przedruk w:] Jan Lebenstein i krytyka
A. Wojciechowski, “...Chodzi o to, by wzi¹æ lub zostawiæ”, “ Przegl¹d Kulturalny”, nr
2, 1958, [przedruk w:] Jan Lebenstein i krytyka
A. Wojciechowski, Geofagowie, “Miesiêcznik Literacki”, nr 4, 1969, [przedruk w:]
Jan Lebenstein i krytyka
A. Wojciechowski, Jan Lebensztejn, [w:] Jan Lebenstein i krytyka, s.134-135

